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Predpoklady a dôsledky obnovy gréckokatolíckej cirkvi v ČSR v roku 1968 

a jej dopad na Východoslovenský kraj 

 

Dagmar KUZMOVÁ 

 

Predpoklady obnovenia hnutia za legalizáciu gréckokatolíckej cirkvi v ČSR. 

1.1 Stručný prehľad vývoja cirkevnej politiky vo Východoslovenskom kraji v rokoch 

1960-1967 

Situácia na východe Slovenska s ohľadom na búrlivé obdobie v 50tych rokoch 20. st. vo 

vývoji cirkevných otázok, zostávala naďalej na špecifickom stupni realizácie programových 

vyhlásení vlády o cirkevnej politike. V prvých 60tych rokoch 20. st. krajské správy 

deklarovali naďalej silnejúci vplyv náboženských obcí na život spoločnosti. Prieskum z roku 

1960 poukázal, aký veľký význam cirkvi naďalej zastávajú v spoločnosti. Až 72,2% 

obyvateľstva Východoslovenského kraja sa nechalo v roku 1960 zosobášiť v kostole. Takmer 

90% narodených detí bolo cirkevne pokrstených a necelých 92% zosnulých malo cirkevný 

pohreb.1 Najväčšia sila v danom regióne bola pripisovaná rímskokatolíckej a pravoslávnej 

cirkvi, ktoré dokopy využívali približne 141 ha ornej pôdy, 319 ha záhrad a 108 ha lúk.2 K 

majetkovým pomerom sa rátali aj mobilné prostriedky, kde cirkvi disponovali spolu 63 

autami a 64 motocyklami. Azda najväčšou nedoriešenou otázkou na severovýchodnom 

Slovensku zostávala situácia v pravoslávnej cirkvi. Tá sa po prestupe gréckokatolíckych  

veriacich na pravoslávnu vieru počas Akcie P3, musela vysporiadať s mnohými problémami, 

ktoré pretrvávali aj po 17 rokoch ( do roku 1967) konsolidačného procesu. Vynaložené úsilie 

však stále neprinášalo očakávaný efekt. Slabý ideologický vplyv na občanov zo strany 

pravoslávnej cirkvi deklarovali aj tajne prevádzané cirkevné obrady gréckokatolíckej cirkvi 

                                                            
1  Štátny archív Košice (ŠA), fond Východoslovenský Krajský národný výbor ( Vsl. KNV) v Košiciach 
1960-1969, Správa o cirkevno-politickej situácii vo Východoslovenskom kraji k 1. augustu 1961. Kr. č. 207, inv. 
č. 179, správa č. 39, s. 1. Celkový počet sobášov vo Vých. kraji za rok 1960 bolo 8511, z toho 6741 bolo 
cirkevných. Z počtu 27 066 novonarodených detí bolo 24 000 z nich pokrstených v kostole a z počtu 7492 
zomretých ľudí malo 6899 cirkevný pohreb. [ŠA Košice, fond Vsl. KNV v Košiciach 1960-1969, Správa o 
cirkevno-politickej situácii vo Východoslovenskom kraji k 1. augustu 1961. Kr. č. 207, inv. č. 179, správa č. 39, 
s. 1.] 
2  ŠA Košice, fond Vsl. KNV v Košiciach 1960-1969, Správa o cirkevno-politickej situácii vo 
Východoslovenskom kraji k 1. augustu 1961. Kr. č. 207, inv. č. 179, správa č. 39, s. 2. 
3  Akcia P bola jedna z troch veľkých proticirkevných akcií na území ČSR. Akcia P znamenala likvidáciu 
gréckokatolíckej cirkvi, jej úplné zrušenie a prestup na pravoslávie. Hlavným dňom sa stal tzv. Prešovský sobor 
uskutočnený 28. apríla 1950, kedy predstavitelia gréckokatolíckej cirkvi vyhlásili vystúpenie z Únie s Rímom a 
návrat do pravoslávnej cirkvi. Akcia P bola realizovaná štátnymi orgánmi Komunistickej strany Československa 
s použitím orgánov pravoslávnej cirkvi v ČSR a v skutočnosti predstavovala snahu o oslabenie vplyvu 
rímskokatolíckej cirkvi v ČSR, ktorá bola považovaná za jednu z významných nepriateľov budovania socializmu 
v štáte. 
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na obciach, čo zhoršovalo pomery a nedochádzalo ku absolútnej konsolidácii náboženských 

pomerov. Pravoslávna cirkev si nedokázala vybudovať dostatočne silné štruktúry, ktoré by 

zabezpečili plnú integráciu gréckokatolíckych veriacich a duchovných do vlastných štruktúr. 

Počty veriacich a duchovných sa počas rokov 1960-1966 v pravoslávnej cirkvi zásadne 

nezmenili. V roku 1966 disponovala pravoslávna cirkev 255 farnosťami so 197 kňazmi.4  

Na vyriešenie spomenutých problémov sa mali použiť vytýčené úlohy smerodajné pre ďalšie 

roky. V prvom rade sa mali využívať na manipuláciu cirkevného života finančné otázky. V 

rámci decentralizácie úloh Krajských národných výborov (KNV), sa problematika vyplácania 

miezd kňazov preniesla do právomocí Okresných národných výborov (ONV), ktoré mali 

účinnejšie reagovať na prácu duchovných. Na základe hodnotiacich správ vypracované 

predsedom ONV, sa rozhodovalo o výške odmien, ktoré mali spĺňať funkciu motivačného 

kanála pre prácu duchovných. Súčasne sa znižovali finančné dotácie farnostiam a to najmä 

preto, aby nedochádzalo k prebytku peňazí, ktoré by mohli byť použité na podporu sociálne 

slabých rodín zo strany kňazov. Výšky príspevkov na opravy kostolov a fár, mali byť 

eliminované na minimum tak, aby sa nezvyšoval lesk a príťažlivosť cirkevných budov.5 V 

porovnaní s rokom 1960, kedy sa vyčlenilo na spomenuté účely 1 750 000 Kčs, sa v roku 

1961 rátalo len s čiastkou 1 300 000 Kčs.6 Takto nastavená politika sa spoliehala aj na 

individuálnu prácu s duchovnými v podobe priamych kontaktov s predstaviteľmi ONV, ktoré 

by napomáhali narušovať vnútornú jednotu kňazov. Dôležitou oblasťou v tomto smere 

zostávala otázka vyučovania náboženstva. Ústavne zakotvená sloboda vierovyznania, na 

základe Ústavy z roku 1960, dovoľovala veriacim rozhodovať slobodne o otázke, či ich deti 

budú navštevovať výučbu náboženstva, alebo nie. Avšak aj toto ústavne „slobodné“ 

rozhodnutie naďalej zostávalo v centre pozornosti štátnych orgánov a odporúčalo sa možnými 

prostriedkami eliminovať náboženskú výučbu na okresných stupňoch. V tomto smere sa vo 

Východoslovenskom kraji podarilo znížiť počet prihlásených detí v rozmedzí jedného roka o 

3,31%.7 Väčšie úspechy sa v nasledujúcich rokoch po tejto stránke nepodarilo dosiahnuť a 

prihlasovanie detí na vyučovanie náboženstva si s istými odchýlkami udržovalo približnú 

30% úspešnosť počas celých 60-tych rokoch 20. st. 

                                                            
4  V roku 1960 disponovala pravoslávna cirkev s 255 farnosťami a 172 kňazmi. [ŠA Košice, fond Vsl. 
KNV v Košiciach 1960-1969, Správa o cirkevno-politickej situácii vo Východoslovenskom kraji k 1. augustu 
1961. Kr. č. 207, inv. č. 179, správa č. 39, s. 8.] 
5  ŠA Košice, fond Vsl. KNV v Košiciach 1960-1969, Správa o cirkevno-politickej situácii vo 
Východoslovenskom kraji k 1. augustu 1961. Kr. č. 207, inv. č. 179, správa č. 39, s. 13. 
6  ŠA Košice, fond Vsl. KNV v Košiciach 1960-1969, Správa o cirkevno-politickej situácii vo 
Východoslovenskom kraji k 1. augustu 1961. Kr. č. 207, inv. č. 179, správa č. 39, s. 10. 
7   ŠA Košice, fond Vsl. KNV v Košiciach 1960-1969, Správa o cirkevno-politickej situácii vo 
Východoslovenskom kraji k 1. augustu 1961. Kr. č. 207, inv. č. 179, správa č. 39, s. 8. 
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Počet prihlásených detí na výučbu 

náboženstva vyjadrené percentuálne 

1960/6

1 

1961/6

2 

1962/6

3 

1963/6

4 

1964/6

5 

1965/6

6 

Východoslovenský kraj 34,14

% 

32,68

% 

29,83

% 

30,21

% 

31,17

% 

35,85

% 

Zdroj: ŠA Košice, fond Vsl. KNV OŠaK v Košiciach. Správa o cirkevno-politickej situácii vo 

Východoslovenskom kraji. Kr. č. 214, inv. č. 186, správa č. 29. s. 18. 

1.2  II. Vatikánsky koncil a jeho ohlas v cirkevnom živote v ČSR 

Ďalším z dôležitých faktorov vplývajúcich na zmeny v cirkevno-štátnych vzťahov bol 

uskutočnený II. Vatikánsky koncil konaný v rokoch 1962-1966. Rokovania, ktoré sa 

uskutočnili na koncile, odrážali internú potrebu katolíckej cirkvi transformovať ideu 

kresťanstva do aktuálnych potrieb sveta. Koncilové myšlienky sa premietali a ovplyvňovali 

cirkevné prostredie aj v rámci ČSR. V materiáli o cirkevno-politickej situácii vo 

Východoslovenskom kraji vypracovanom pre schôdzu KNV v Košiciach v lete 1967 sa 

objavili správy, ktoré korešpondovali s aktuálnym dianím vo svete. Prioritným záujmom bolo 

zhodnotenie významu II. Vatikánskeho koncilu. Text správy odrážal potrebu prehodnotiť 

postoj voči rímskokatolíckej cirkvi. Tá nástupom do funkcie nového pápeža Jána XXIII 

nabrala novú dynamiku, na ktorú komunistické politické štruktúry doposiaľ neboli zvyknuté. 

Ján XXIII sa pokúsil na rozdiel od svojho predchodcu Piusa XII bojovať proti komunizmu 

inými zbraňami. Cieľom nového pápeža nebolo úplné popieranie a odmietanie komunizmu, 

naopak: „ . . . stavia do popredia pozitívne prekonávanie komunizmu aktualizovaním 

spoločenskej ideológie komunizmu, ktorá sa v oblasti sociálnej a mierovej politiky oficiálne 

prihlasuje k paralelným úlohám aké vytyčuje komunistické hnutie. Tak sa snaží dezorientovať 

ľudové masy zastieraním protikladov s náboženstvom a marxistickou ideológiou.“8 

Znepokojenie pramenilo z nových ideologických princípov, ktoré sa vypracovali počas II. 

Vatikánskeho koncilu. Ich obsahový rámec bol tvorený ústrednou myšlienkou o tom, že 

kresťanský katolicizmus sa musí vynoviť a vtesnať do podmienok komunizmu. Vo vzťahu k 

socialistickým krajinám sa teraz rímskokatolícka cirkev nesnažila hlásať striktné odmietanie 

komunizmu a jeho ateistickej ideológie. Naopak, za cieľ si zvolila súťaž s marxistickou 

ideológiou a to v tom smere, aby sa vyrovnala jej filozofickým názorom a bola sympatická 

širokým vrstvám inteligencie v socialistických štátoch. Nový kurz vatikánskej politiky bol na 

medzinárodnom fóre prijímaný rôzne. Našiel si množstvo odporcov, ktorí považovali dialóg 

                                                            
8  ŠA Košice, fond Vsl. KNV v Košiciach, Zpráva o cirkevno-politickej situácii vo Východoslovenskom 
kraji. Kr. č. 214, inv. č. 186, správa č. 29, s. 1. 
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komunizmu a kresťanstva za veľmi nebezpečnú hru. V priestore Východoslovenského kraja 

sa nové princípy prejavili na niekoľkých úrovniach. V prvom rade sa zmenila aktivita 

katolíckeho kléru. V predkoncilovom období prevádzal klérus skôr vyčkávacie stanovisko. 

Od ukončenia koncilu práca duchovenstva dostávala cieľavedomejšie zameranie. V 

Československu sa v plnej miere začal uplatňovať dekrét o novej liturgii, ktorého zámerom 

bolo priblíženie bohoslužieb ľudu a aktivizovanie náboženského života. Aktivizácia mala byť 

nasmerovaná na prácu s obyčajnými ľuďmi, kde by sa vytvorili niektoré náboženské spolky, 

ako napríklad modlitebné krúžky a podobne. Všetky tieto aktivity boli výsledkom presného 

sledovania vývinu medzinárodnej cirkevnej situácie. Poznatky o zmenách boli do domáceho 

cirkevného prostredia šírené niekoľkými cestami. V prvom rade prostredníctvom 

rímskokatolíckych biskupov, ktorí získali povolenia k účasti na vatikánskom koncile od 

československej vlády.9 Druhým informačných kanálom sa stali ilegálne kontakty so 

zahraničím a to prostredníctvom tzv. „turistiky“, ktorá sa realizovala cestovaním do 

susedných štátov ČSR a to najmä Poľska, Juhoslávie a Maďarska. Pod touto zámienkou bola 

donášaná literatúra a poznatky z medzinárodného diania.10 Kontakt s cudzinou cirkevným 

predstaviteľom zabezpečoval informovanosť a prinášaná literatúra ich utvrdzovala v konaní. 

Aktivizácia rímskokatolíckej cirkvi sa odrazila aj na celkovej cirkevnej situácii vo 

Východoslovenskom kraji. Vo vzťahu ku gréckokatolíckej cirkvi sa snažila o získavanie 

veriacich z jej radov, ktorí by prestúpili do rímskokatolíckej cirkvi „Nie je to masový jav, 

nasvedčuje však tomu, že vplyv rím. kat. cirkvi je značný a že posilňovanie jej radov trvá i 

naďalej. Rím. kat. cirkev s touto skutočnosťou počíta a je si vedomá tejto výhody pri prílive 

veriacich.“11 

1.3 Obnova rokovaní medzi Československom a Vatikánom a riešenie gréckokatolíckej 

otázky v ČSR. 

                                                            
9  Na II. Vatikánsky koncil boli pozvaní všetci biskupi z Československa. Povolenie zúčastniť sa prvého 
zasadnutia koncilu však dostali od československých úradov len biskupi František Tomášek, Eduard Nécsey a 
Ambróz Lazík. Účasť nepovolili biskupovi Róbertovi Pobožnému, ktorý sa zúčastnil až druhej sesie. Ďalší 
biskupi, ktorým patrilo pozvanie boli buď väznení, alebo v internácii. Ako napr. biskupi Ján Vojtašák, Vasiľ 
Hopko, Štepán Trochta, Jozef Beran. Na koncilové rokovania sa nedostali predstavitelia „pokrokových 
duchovných“, ktorí sa týmto rozhodnutím cítili dotknutí. Československých biskupov sprevádzala do Ríma 
delegácia „spoľahlivých“ cirkevných hodnostárov, ktorí monitorovali celkové účinkovanie československých 
biskupov na koncile, a zhromažďovali materiál o výsledkoch prijatých na koncile pre vládu ČSR. Bližšie viď: 
PEŠEK, Ján – BARNOVSKÝ, Michal: Pod kuratelou moci: Cirkvi na Slovensku v rokoch 1953-1970. 
Bratislava : Veda, 1999, s. 145-163. 
10   ŠA Košice, fond Vsl. KNV v Košiciach, Zpráva o cirkevno-politickej situácii vo Východoslovenskom 
kraji. Kr. č. 214, inv. č. 186, správa č. 29, s. 7. 
11  ŠA Košice, fond Vsl. KNV v Košiciach 1960-1969, Správa o cirkevno-politickej situácii vo 
Východoslovenskom kraji. Krab. č. 214, inv. č. 196, správa č. 29, s. 16. 
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Predpokladom pre uskutočnenie rokovaní sa stal II. Vatikánsky koncil, na ktorom sa 

zúčastnili aj biskupi z Československa. Neoficiálne sa však začali už v roku 1961 a oficiálne 

pokračovali v roku 1963. Na začiatku mali obe strany záujem na utajení rozhovorov. 

Rokovania prebiehali niekoľko krát a československú stranu v tomto zastupovalo 

Ministerstvo školstva a kultúry. Predmetom obnovených kontaktov sa stali požiadavky zo 

strany Vatikánu a týkali sa výlučne cirkevných otázok.12 Už na prvých rozhovoroch sa 

objavila žiadosť Vatikánu o znovu povolení činnosti gréckokatolíckej cirkvi v ČSR, avšak po 

prejednaní problematiky v Moskve bola táto myšlienka zamietnutá.13 Domáci politickí 

predstavitelia sa tak utvrdili v svojom predchádzajúcom stanovisku a bolo zjavné, že sa 

myšlienka obnovy nebude realizovať. Napriek tomu proces politického uvoľňovania v 

Československu dával nádej, že v najbližšej dobe dôjde k nejakej zmene. Uisťovali sa o tom 

aj veriaci, ktorí navštevovali pútnické miesta v Maďarsku, kde gréckokatolícka cirkev nebola 

zrušená a prežila všetky politické otrasy komunistického režimu. Veriaci sa z nich vracali 

upevnení vo svojej viere, čo nenapomáhalo situácii. Na hnutiu za obnovenie gréckokatolíckej 

cirkvi v ČSR sa značnou mierou podpísal aj ten fakt, že na základe intervencie Vatikánu, bol 

v máji 1964 podmienene prepustený z výkonu trestu po 13 a pol ročnom väzení 

gréckokatolícky biskup Vasiľ Hopko. Tento bývalý biskup prešovskej gréckokatolíckej 

diecézy začal okamžite po svojom prepustení prevádzať aktivity za znovuobnovenie 

gréckokatolíckej cirkvi. A to prostredníctvom stretnutí s predstaviteľmi katolíckej cirkvi, 

alebo písomnými žiadosťami predstaviteľom československej vlády ako aj moskovskému 

patriarchovi Alexijovi.14 Ďalšími oddanými spolupracovníkmi V. Hopku, ktorí vyvíjali 

zvýšenú aktivitu boli Š. Lazor, M. Ďurišin, J. Dubjak, I. Bačinský, M. Roško a D. Tink. 

Gréckokatolícki predstavitelia tak mohli na základe intervencií Vatikánu, podporovaní 

rímskokatolíckym klérom, začať pripravovať plány smerujúce k obnove ich cirkvi v ČSR. 

1.4 Január 1968 a nádeje na povolenie gréckokatolíckej cirkvi v ČSR  

                                                            
12  Bližšie k československo-vatikánskym rokovaniam viď: PEŠEK, Ján – BARNOVSKÝ, Michal: Pod 
kuratelou moci: Cirkvi na Slovensku v rokoch 1953-1970. Bratislava : Veda, 1999, s. 123-145. 
13  Na stretnutie do Moskvy boli poslaní zástupcovia v podobe Vedúceho odboru pre veci cirkevné 
Ministerstva školstva a kultúry K. Hrůza a pracovník ideologického oddelenia ÚV KSČ L. Valchář. Stretnutia sa 
uskutočnili v dňoch 27. marca – 2. apríla 1965 na základe pozvania Sovietu pre cirkevné záležitosti pri rade 
ministrov ZSSR. Na stretnutí bola prejednávaná analýza politiky Vatikánu, kde sa spomínala aj vatikánska 
žiadosť o znovupovolenie činnosti gréckokatolíckej cirkvi v ČSR. Moskva v tomto probléme navrhla, aby sa 
stanovisko socialistických krajín niesol v duchu spoločného stanoviska, a to aby sa činnosť gréckokatolíckej 
cirkvi nepovolila. Bližšie viď.: PEŠEK, J – BARNOVSKÝ, M.: Pod kuratelou moci: Cirkvi na Slovensku v 
rokoch 1953-1970. Bratislava : Veda, 1999, s. 145-163. 
14  PEŠEK, Ján – BARNOVSKÝ, Michal: Pod kuratelou moci: Cirkvi na Slovensku v rokoch 1953-1970. 
Bratislava : Veda, 1999, s. 157. 
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Po zvolení Alexandra Dubčeka za prvého tajomníka ÚV KSČ v januári 1968, sa vzťahy 

medzi cirkvou a štátom neplánovali ráznym spôsobom meniť. Situácia sa obrátila až po dvoch 

mesiacoch, kedy sa objavili prvé symptómy utvárania nového kurzu štátnej cirkevnej politiky. 

Vznikal ako súčasť demokratizačného procesu pod tlakom cirkví a veriacich.15 Prvé hlasy 

volajúce po obnovení gréckokatolíckej cirkvi sa začali verejne objavovať v ukrajinskej tlači. 

Koncom marca 1968 uverejnili Východoslovenské noviny list gréckokatolíckych 

predstaviteľov, v ktorom boli zhrnuté požiadavky týkajúce sa ich cirkvi.16 Medzníkom sa 

stalo aj svedectvo Ladislava Holdoša, ktorý ako povereník pre veci cirkevné v roku 1950 celú 

Akciu P riadil. V roku 1968 listom adresovanom Jánovi Murínovi, vypovedal všetky 

zákulisné otázky súvisiace s Akciou P, kde vyslovil žiadosť, aby gréckokatolícka cirkev bola 

rehabilitovaná, pretože výsledok Prešovského soboru považoval za protiústavný.17 Na základe 

týchto skutočností sa gréckokatolícki duchovní pod vedením P. Gojdiča stretli na jar 1968, 

kedy vytvorili samostatný Akčný výbor. Ten začal formulovať prvé požiadavky štátnym 

orgánom o povolení činnosti gréckokatolíckej cirkvi. V priebehu mesiacov apríl – máj 

prebiehali rokovania medzi zástupcami cirkví gréckokatolíckej, pravoslávnej a 

rímskokatolíckej s predstaviteľmi vlády, najmä na ministerstve školstva a kultúry. V tom čase 

však štátne orgány nevydali žiadne oficiálne stanovisko k otázke gréckokatolíckej cirkvi. 

Dôvodom bola stále nevyjasnená otázka, ako gréckokatolícku cirkev v ČSR legalizovať. 18 

členný Akčný výbor gréckokatolíckej cirkvi na čele s predsedom Jánom Murínom požadoval 

plnú rehabilitáciu ich cirkvi, čo by v realite znamenalo návrat k stavu pred 28. aprílom 1950. 

Pravoslávna cirkev odmietala ich požiadavku s odôvodnením, že nemôže byť odstránený 18 

ročný vývoj na obciach, počas ktorého sa uskutočnili určité zmeny v konfesionálnom zložení 

obyvateľstva.  

Príchodom letných mesiacov až do dňa obnovenia gréckokatolíckej cirkvi, zostával najväčší 

tlak na KNV v Košiciach, ktorý bezprostredne pociťoval začínajúcu nespokojnosť v regióne 

                                                            
15  PEŠEK, Ján – BARNOVSKÝ, Michal: Pod kuratelou moci: Cirkvi na Slovensku v rokoch 1953-1970. 
Bratislava : Veda, 1999, s. 165. 
16  Článok pod názvom. „O požiadavkách gréckokatolíckej cirkvi“ obsahoval tieto štyri najvýznamnejšie 
body: povedať celú pravdu o roku 1950, obnoviť gréckokatolícku cirkev s biskupstvom a prešetriť zákonnosť 
procesov s P. Gojdičom a V. Hopkom, odstrániť donucovacie praktiky bezpečnosti a umožniť každému 
gréckokatolíkovi slobodne sa vyjadriť o svojej náboženskej príslušnosti, cirkev morálne a fakticky odškodniť, 
rehabilitovať kňazov a ich rodiny, ako aj prenasledovaných a inak poškodených veriacich . [PEŠEK, Ján – 
BARNOVSKÝ, Michal: Pod kuratelou moci: Cirkvi na Slovensku v rokoch 1953-1970. Bratislava : Veda, 1999, 
s. 188.] 
17  List L. Holdoša bol prečítaný na aprílovom stretnutí gréckokatolíckych duchovných v roku 1968, a 
zároveň ho publikovali aj Katolícke noviny 28. apríla 1968. 
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Východoslovenského kraja. Zriadený Akčný výbor gréckokatolíckej cirkvi prišiel 29. mája 

1968 na KNV do Košíc na čele s Jánom Murínom so žiadosťou o prekonzultovanie ďalšieho 

postupu vo veci gréckokatolíckej cirkvi. Nepokoje v prvých májových dňoch, boli dôsledkom 

ústneho prísľubu povereníka Štefana Brenčiča. Ten dal súhlas k obsadzovaniu tých farských 

budov a kostolov vo Východoslovenskom kraji, ktoré boli v danom čase nevyužívané 

pravoslávnou cirkvou. Gréckokatolícki kňazi tak získali neoficiálne povolenie, na základe 

ktorého si začali uplatňovať nárok na zaberanie kostolov a fár.18 Takto ústne podaný prísľub 

spôsobil na dedinách zmätok a napätie medzi veriacimi. Príkladom bolo zhodnotenie situácie 

krajským cirkevným tajomníkom, ktorý v hodnotiacej správe poznamenal: „Dochádza k 

vyhrážaniu jednej skupiny veriacich druhej, že sa pozabíjajú. Vyzývajú pravoslávnych kňazov, 

aby okamžite opustili fary a pod. Na KNV denne dochádza 5-6 delegácií jak zo strany 

pravoslávnych tak aj gréckokat. veriacich i kňazov, jednak s požiadavkami, jednak s 

upozorneniami na neudržateľný stav medzi veriacimi.“19 Ťažkosti spojené s nepresnými 

informáciami mali lokálny charakter a v danom čase nebolo možné vyriešiť tieto otázky 

spravodlivo. Do 13. Júna 1968, kedy vláda schválila uznesenie o povolení činnosti 

gréckokatolíckej cirkvi, veriaci sa zmocnili 63 farských kostolov a 13 filiálnych kostolov, 40 

pravoslávnych duchovných sa prihlásilo do služieb gréckokatolíckej cirkvi.20 

Legalizácia činnosti gréckokatolíckej cirkvi v ČSR v roku 1968 a dôsledky jej obnovy vo 

Východoslovenskom kraji 

Vláda 13. júna 1968 prijala uznesenie č. 205/1968 Zb., ktorým sa gréckokatolícka cirkev v 

ČSR stala legálne uznanou cirkvou. Uznesenie však bolo prijaté s vážnymi nedostatkami. 

Okrem stanovenia, že sa v štátnom rozpočte na rok 1969 má vydeliť primeraná čiastka pre 

gréckokatolícku cirkev, k ďalšiemu majetkovo-právnemu vysporiadaniu medzi 

gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou sa nič nekonkretizovalo. Uznesenie ďalej poverilo 

povereníka SNR pre kultúru a informácie Š. Brenčiča vydať smernicu, kde budú stanovené 

podmienky pre zriaďovanie duchovenských miest a pre udeľovanie štátneho súhlasu k 

výkonu kňazského povolania gréckokatolíckych kňazov. Súčasne na aktuálny rok 1968 bola 

gréckokatolíckej cirkvi vydelená čiastka 1, 500 000 Kčs, ktorá mala pokryť náklady spojené s 

                                                            
18  ŠA Košice, fond Vsl. KNV v Košiciach, Informácia o cirkevno-politickej situácii vo Vsl. Kraji. Krab. 
č. 215, inv. č. 187, správa č. 17, s. 1. 
19  ŠA Košice, fond Vsl. KNV v Košiciach, Informácia o cirkevno-politickej situácii vo Vsl. Kraji. Krab. 
č. 215, inv. č. 187, správa č. 17, s. 1. 
20  Cit. podľa: PEŠEK, Ján – BARNOVSKÝ, Michal: Pod kuratelou moci: Cirkvi na Slovensku v rokoch 
1953-1970. Bratislava : Veda, 1999, s. 197. 
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obnovením jej činnosti.21 Tento postup priniesol so sebou niekoľko problémov. Hlavnou 

prekážkou v konsolidačnom procese sa stala podmienka, ktorú schválilo vedenie 

gréckokatolíckej cirkvi v Košiciach. Podľa nej mali gréckokatolícki duchovní, ktorí prijali 

funkciu pravoslávneho kňaza pri prestupovej akcii, opustiť svoje doterajšie miesto pôsobenia. 

Do uvoľnených farností si gréckokatolícka cirkev nárokovala menovať nových duchovných 

správcov. Táto podmienka komplikovala situáciu na dedinách, lebo veriaci odmietali zmeny a 

žiadali prijatie pravoslávnych kňazov (bývalých gréckokatolíkov) do pastoračnej činnosti 

gréckokatolíckej cirkvi. V Michalovskej eparchii dokonca padol návrh, aby vznikla jednotná 

grécko-pravoslávna cirkev, čím by sa podľa veriacich všetky problémy vyriešili. Bol to však 

len slabý pokus, ktorý by v konečnom dôsledku nič nevyriešil. Na základe smernice, vydanej 

povereníkom SNR bola na vyriešenie majetkových a personálnych sporov zriadená „spoločná 

komisia“ pre Východoslovenský kraj. Tá pracovala na základe práce a zozbieraného materiálu 

okresnou spoločnou komisiou. Členmi komisií boli nestranní štátni predstavitelia, ako aj 

zástupcovia gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi. Medzi návrhmi, ktoré krajská komisia 

predložila bola požiadavka, aby tí gréckokatolícki duchovní, ktorí počas takmer 2 desaťročí 

boli v sústreďovacích táboroch, zaisťovacích táboroch, boli väznení bez rozsudkov alebo boli 

bez práce, mali započítané všetky tieto roky do dôchodku.22 Práca komisií, kvôli mnohým 

nezrovnalostiam, ktoré nevedeli spoločne vyriešiť, nebola efektívna. Zostávajúce problémy a 

otázky zostávali naďalej aj kvôli nevymenovaniu riadneho zástupcu gréckokatolíckej cirkvi v 

podobe biskupa, ktorý by evidoval všetky zmeny po právnej stránke. Sporným bodom 

zostávala okrem iných aj budova biskupského sídla gréckokatolíckej cirkvi v Prešove, ktorú v 

danom čase užívala eparchiálna rada pravoslávnej cirkvi. Podobne sa gréckokatolícka strana 

domáhala Bohosloveckej fakulty v Prešove, ktorú mala v danom čase v užívaní pravoslávna 

cirkev. Upokojenie veriacich v kraji naďalej neprichádzalo. „Do určitej mieri je možné medzi 

veriacimi a duchovenstvom vidieť a vycítiť ich postoj k rečovým a národnostným otázkam. V 

podstate sa riadia zásadou, že zrušenie gr. kat. cirkvi, alebo jej zákaz v roku 1950, je dielo 

pravoslávnej cirkvi a ukrajinskej národnosti, čo sa vraj robilo na popud SSSR. 

Nevynechávajú ani KSS, že k tomu dopomohla na Slovensku.“23 Aj keď obidve cirkvi čakalo 

množstvo nedoriešených otázok, radosť z povolenia činnosti gréckokatolíckej cirkvi bola 

                                                            
21  ŠA Košice, fond Vsl. KNV v Košiciach, Uznesenie vlády ČSSR zo dňa 13. júna 1968 č. 205 o 
povolení činnosti gréckokatolíckej cirkvi. Krab. č. 215, inv. č. 187, správa č. 18, s. 1. 
22  ŠA Košice, fond Vsl. KNV OŠaK v Košiciach, Správa o súčasnej cirkevno-politickej situácii v 
gréckokatolíckej, pravoslávnej a rím. kat. cirkvi v okrese Prešov. Krab. č. 215, inv. č. 187, správa č. 43, s. 3. 
23  ŠA Košice, fond Vsl. KNV OŠaK v Košiciach, Správa o súčasnej cirkevno-politickej situácii v 
gréckokatolíckej, pravoslávnej a rím. kat. cirkvi v okrese Prešov. Krab. č. 215, inv. č. 187, správa č. 43, s. 7. 
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veľká. Dôkazom bola Mariánska púť konaná v Levoči 6-7. júla 1968, na ktorej sa zúčastnilo 

150 tisíc veriacich.24  

„Novembrový ohlas“ k veriacim zo začiatku novembra v roku 1968 mal prispieť k upokojeniu 

celkovej situácie na obciach. Ohlas bol podpísaný predstaviteľmi troch cirkví a to 

gréckokatolíckej, rímskokatolíckej a pravoslávnej. Jeho hlavnou ideou bolo zastavenie 

nepokojov vo Východoslovenskom kraji. Veriaci boli vyzývaní k pokoju a láske medzi 

blížnymi, ale najmä voči kňazom. „Preto prosím Vás, aby ste neprekážali vo výkone 

cirkevných povinností kňazom a veriacim druhej cirkvi. Vieme že k bohoslužbám sú potrebné 

chrámy, tak pre jednu ako aj druhú cirkev, a preto čo najskôr budeme sa snažiť urobiť všetko, 

aby mohli byť chrámy užívané podľa dohody medzi oboma cirkvami, resp. ich 

predstavenými.“ 25 Avšak výzva, aby veriaci mali medzi sebou lásku neprinieslo žiadne 

konkrétnejšie výsledky. Podobné konflikty spôsobila aj založená „zmiešaná nadcirkevná 

komisia“, ktorá sa na svojich dvoch stretnutiach v novembri 1968 nedokázala na ničom 

konkrétnom dohodnúť. A ak aj niečo komisia prijala, v praxi sa toto rozhodnutie 

nerešpektovalo. Vlna nespokojnosti sa neutíšila a KNV v Košiciach naďalej prijímal 

delegácie, ktoré informovali o vlne nespokojnosti na obciach. Hlavnou prekážkou sa v tomto 

smere javila otázka gréckokatolíckeho biskupa, ktorý naďalej nebol zvolený a akčný výbor 

gréckokatolíckej cirkvi bol pre prijímanie rozhodnutí veľmi nepružný. Problematiku sa snažil 

vyriešiť predseda KNV v Košiciach J. Gabriška, ktorý 2. 12. 1968 zaslal list adresovaný 

povereníkovi SNR pre kultúru a informácie Štefanovi Brančičovi o bezvýchodiskovej situácii 

vo Východoslovenskom kraji. Navrhol schváliť funkciu biskupa V. Hopkovi a odporučil 

predvolať zástupcov obidvoch cirkví na pôdu SNR, kde by sa prediskutoval ďalší postup.26 

Avšak SNR rovnako ako vláda nereagovali na výzvy a tak celá otázka zostávala nedoriešená. 

Gréckokatolícka cirkev naďalej požadovala rehabilitáciu gréckokatolíckej cirkvi, ktorou by 

získala stav spred roka 1950, tým by však absolútne poprela vývoj na obciach, ktorý prebehol 

                                                            
24  ŠA Košice, fond Vsl. KNV OŠaK v Košiciach, Informácia o priebehu rim.kat. púte konanej v dňoch 6-
7. Júla 1968. Krab. č. 215, inv. č. 187, správa č. 19, s. 1. 
25  Ohlas bol podpísaný predstaviteľmi všetkých troch cirkví a hlavnou ideou bolo zastavenie nepokoja na 
východnom Slovensku. Veriaci boli vyzývaní k pokoju a láske medzi blížnymi, ale najmä voči kňazom. „Preto 
prosím Vás, aby ste neprekážali vo výkone cirkevných povinností kňazom a veriacim druhej cirkvi. Vieme že k 
bohoslužbám sú potrebné chrámy, tak pre jednu ako aj druhú cirkev, a preto čo najskôr budeme sa snažiť urobiť 
všetko, aby mohli byť chrámy užívané podľa dohody medzi oboma cirkvami, resp. ich predstavenýmii.“ Pod 
ohlas boli podpísaní zástupcovia všetkých cirkví. Za gréckokatolícku to boli: V. Hopko, J. Murín a Š Ujhélyi. Za 
pravoslávnu to boli: metropolita Dorotej, biskup Nikolaj a biskup Cyril. Za rímskokatolícku cirkev sa podpísal 
kapitálny vikár z Košíc Š. Onderko. [ŠA Košice, fond Vsl. kraj OŠaK v Košiciach, Ohlas predstaviteľov cirkvi 
grécko-katolíckej a pravoslávnej za účasti rímsko-katolíckej cirkvi na východnom Slovensku. Krab. č. 215, inv. 
č. 187, správa č. 62, s. 2] 
26  ŠA Košice, fond Vsl. kraj OŠaK v Košiciach. Krab. č. 215, inv. č. 187, správa č. 54, s. 1-3. 
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v rozmedzí 18 rokov. Naopak pravoslávna cirkev chcela pristúpiť k podmienkam na základe 

stavu k 1. 1. 1968, čo by zase bolo vyhovujúce len pre ňu. V nasledujúcom roku prišla 

pravoslávna cirkev s návrhom, aby sa užívanie kostolov riešilo na základe výpočtu, kde v 

obciach do 200 obyvateľov - ak by sa v nej našlo minimálne 30 veriacich jednej z konfesií, 

táto skupina veriacich by získala nárok na spoluužívanie kostola. V obciach nad 200 

obyvateľov by bol potrebný počet 60 veriacich, aby získali oprávnenie užívať spoločný 

kostol. Gréckokatolícka cirkev však naďalej nekompromisne požadovala vrátiť situáciu spred 

prijatia uznesenia Prešovského Soboru.27 Situácia v obciach medzi gréckokatolíckymi 

veriacimi zostávala naďalej tiež sporná. Po Sobore v roku 1950 sa väčšia časť veriacich 

priklonila ku pravoslávnej cirkvi, kde však svoje náboženské úkony vykonávali len formálne. 

Táto skupina tvorila približne 60-70% z celkového počtu veriacich pravoslávnej cirkvi, a 

vzhľadom ku obnoveniu činnosti gréckokatolíckej cirkvi boli ochotní sa k nej vrátiť. Druhá 

časť veriacich najmä v tých oblastiach kde mala svoje zastúpenie rímskokatolícka cirkev 

začala svoje obrady vykonávať v tejto cirkvi. Tretiu skupinu veriacich, ktorá bola považovaná 

za najoddanejšiu, tvorili občania, ktorí sa po roku 1950 nepriklonili ani k jednej zo 

spomínaných skupín a vykonávali si obrady gréckokatolíckeho rítu ilegálne.28  

Práca komisií, ktorá sa začala od júna 1968, bola veľmi komplikovaná. Z každej strany sa na 

nich valili sťažnosti. Náplňou ich práce sa stalo zbieranie podpisov jednej aj druhej konfesie, 

kedy by sa percentuálnych vyhodnotením nakoniec rozhodlo o užívaní kostola a ostatných 

cirkevných budov. Po prijatí nejakého uznesenia o správe kostola a pod. sa na všetky možné 

štátne orgány zasielali sťažnosti na prácu komisie, preposielali sa dodatočné podpisy občanov, 

alebo rôzne ospravedlnenia, že veriaci boli v tom čase na poli, čo prakticky znemožňovalo 

komisiám prijať definitívne rozhodnutie.29 Nepružnosť štátnych orgánov znervózňovalo 

obyvateľstvo a tak vybičovaní hnevom prikláňali sa aj k trestným výčinom, kedy na mnohých 

miestach musela zasahovať aj VB. „ . . . násilné deložovania kňaza z fary (Stropkov), 

                                                            
27  ŠA Košice, fond Vsl. kraj OŠaK v Košiciach, Správa o cirkevno-politickej situácie z hľadiska sporov 
medzi grécko-katolíckou a pravoslávnou cirkvou vo Východoslovenskom kraji. Krab. č. 217, inv. č. 188, správa 
č. 1, s. 12. 
28  Miestom konania ilegálnych obradov sa stávali miestne domy, alebo kríže na cintorínoch. ŠA Košice, 
fond Vsl. kraj OŠaK v Košiciach, Správa o cirkevno-politickej situácie z hľadiska sporov medzi grécko-
katolíckou a pravoslávnou cirkvou vo Východoslovenskom kraji. Krab. č. 217, inv. č. 188, správa č. 1, s. 12. 
29  ŠA Košice, fond Vsl. kraj OŠaK v Košiciach, Správa o cirkevno-politickej situácie z hľadiska sporov 
medzi grécko-katolíckou a pravoslávnou cirkvou vo Východoslovenskom kraji. Krab. č. 217, inv. č. 188, správa 
č. 1, s. 8 
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vybíjanie okien a zastrašovanie pravoslávnych farárov, aby opustili obec, rôzne bitky pri 

kostoloch . . .“30 

Okres 
Počet trestných  

oznámení 
Počet previnení Priestupky 

Bardejov 3 1 4 

Humenné 3 12 - 

Michalovce 2 4 6 

Poprad - - 3 

Prešov - 1 - 

Sp. N. Ves - 1 1 

St. 

Ľubovňa 
6 6 14 

Svidník 6 6 - 

Trebišov 4 4 1 

Vranov 2 - 2 

Spolu 29 35 34 

Zdroj: ŠA Košice, fond Vsl. kraj OŠaK v Košiciach, Správa o cirkevno-politickej situácie z 

hľadiska sporov medzi grécko-katolíckou a pravoslávnou cirkvou vo Východoslovenskom 

kraji. Krab. č. 217, inv. č. 188, správa č. 1, s. 9 

Vzájomné osočovania sa stali každodennou realitou a obidva tábory boli znepriatelené. 

Gréckokatolícka cirkev po augustových udalostiach v roku 1968 rozšírila správu, že sovietske 

vojská prišli do Československa na pozvanie pravoslávnej cirkvi, zároveň táto cirkev bola 

osočovaná že je „boľševická“ a slúžila komunizmu.31 V tomto smere sa nedala zahanbiť ani 

pravoslávna cirkev a rozširovala fámy, že gréckokatolícka cirkev bude čoskoro opäť zrušená a 

to tak, že bude pohltená rímsko-katolíckou cirkvou zavedením jej latinských obradov. 

Miestami sa obidva tábory snažili využívať situáciu pre seba rozšírením informácie, že už 

                                                            
30  ŠA Košice, fond Vsl. kraj OŠaK v Košiciach, Správa o cirkevno-politickej situácie z hľadiska sporov 
medzi grécko-katolíckou a pravoslávnou cirkvou vo Východoslovenskom kraji. Krab. č. 217, inv. č. 188, správa 
č. 1, s. 9 
31  ŠA Košice, fond Vsl. kraj OŠaK v Košiciach, Správa o cirkevno-politickej situácie z hľadiska sporov 
medzi grécko-katolíckou a pravoslávnou cirkvou vo Východoslovenskom kraji. Krab. č. 217, inv. č. 188, správa 
č. 1, s. 10. 
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vznikla pravoslávno-gréckokatolícka cirkev.32 Pri riešení sporov nechýbali ani vyhrážky, že si 

na pomoc do dedín zavolajú sovietske tanky. Do problémov sa zamiešavali aj národnostné a 

politické otázky, čo skomplikovalo na niektorých miestach aj samotnú pracovnú morálku v 

zamestnaní. „ . . napr. v pracovnej skupine na JRD nechcú pravoslávni pracovať s grec[ko]. 

kat[olíkmi]. a opačne.“33  

Pravoslávna cirkev bola v porovnaní s gréckokatolíckou v nezávideniahodnej situácii. Kým 

gréckokatolícka cirkev reagovala na demokratizačný proces pružne a rýchlo, pravoslávna 

zostala v značnom ochromení. Bolo to dôsledkom toho, že pravoslávna cirkev sa celých 18 

rokoch spoliehala na podporu štátnych a straníckych orgánov v konsolidačnom procese. 

Demokratizačný proces priniesol zo sebou významnú zmenu v cirkevnej politike a 

pravoslávna cirkev stratila status protežovanej konfesie. Zo strany štátnych orgánov získala 

doporučenie, aby nebránila gréckokatolíckym veriacim v prestupe na ich pôvodnú vieru. 

Pravoslávna cirkev nedostávala žiadnu konkrétnu podporu zo zahraničia. Zároveň 

demokratizačné úsilie pootvorilo cestu vyjadreniam kritiky prostredníctvom novín a 

časopisov, kde bola pravoslávna cirkev osočovaná, ako „posluhovačka“ Komunistickej strane. 

Gréckokatolícka cirkev naopak vychádzala s čistým štítom, a jej martýrske postavenie v 

podobe 18 ročného zákazu len zvýšil jej morálny kredit. Zároveň sa mohla oprieť o podporu 

zo strany rímskokatolíckej cirkvi, ako aj Vatikánu, taktiež aj na emigrantov, ktorí v zahraničí 

lobovali za riešenie postavenia gréckokatolíckej cirkvi v ČSSR. Napriek tomu, treba ešte 

spomenúť aj otázku národnostnú, ktorá sa s gréckokatolíckou cirkvou ťahala ešte z 

medzivojnového obdobia. 

 

Začiatok roka 1969 a nedokončená „doriešená podoba“ vzájomných vzťahov medzi 

gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou  

Zasadnutie spoločnej komisie zriadenej pri KNV v Košiciach konané 27. marca 1969, malo 

rozhodnúť o konečných podmienkach vo vzťahoch obidvoch cirkví tak, aby rozhodnutie 

vstúpilo do platnosti od 1. júla 1969. Stretnutie sa odohralo na základe zasadnutia vlády 14. 

marca 1969, na ktorom sa jej členovia dohodli, aby danú problematiku prevzal do réžie nový 

                                                            
32  ŠA Košice, fond Vsl. kraj OŠaK v Košiciach, Správa o cirkevno-politickej situácie z hľadiska sporov 
medzi grécko-katolíckou a pravoslávnou cirkvou vo Východoslovenskom kraji. Krab. č. 217, inv. č. 188, správa 
č. 1, s. 10. 
33  ŠA Košice, fond Vsl. kraj OŠaK v Košiciach, Správa o cirkevno-politickej situácie z hľadiska sporov 
medzi grécko-katolíckou a pravoslávnou cirkvou vo Východoslovenskom kraji. Krab. č. 217, inv. č. 188, správa 
č. 1, s. 10. 
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minister kultúry Miroslav Válek. Na základe jeho inštrukcií predseda KNV v Košiciach 

oboznámil účastníkov komisie, že bude pre dobro veriacich, aby sa doriešili sporné body a 

následne, aby sa prijali opatrenia, ktoré by mali trvalú hodnotu. Posledný krát sa komisia 

stretla dňa 23. 6. 1969. Zasadnutie viedol J. Gabriška, kde odzneli zásady, že pokiaľ komisiou 

stanovené podklady boli porušované, štátna správa vyvodí patričné sankcie.34 Zostávajúce 

sporné body mali byť prejednávané už na úrovni okresov. Stav na obciach po výslednom 

prerozdelení kostolov bol nasledovný: 

Okres 

Počet kostolov  

v užívaní gréckokatolíckej cirkvi*  

v marci 1969 

Počet kostolov  

v užívaní pravoslávnej 

cirkvi 

v marci 1969 

Bardejov 14 9 

Humenné 25 27 

Poprad 5 2 

Sp. Nová Ves 7 3 

Stará Ľubovňa 16 2 

Vranov nad 

Topľou 
20 0 

Košice 9 1 

Michalovce 35 11 

Trebišov 27 4 

Svidník 20 16 

Prešov 16 5 

Spolu 195 80 

*Užívanie kostolov sa opakuje, to znamená že pri celkovom počte kostolov, ktoré napr. má v 

užívaní gréckokatolícka cirkev sa objavujú aj tie, ktoré užíva aj pravoslávna cirkev, ak ho 

majú v spoločnom užívaní s gréckokatolíckou cirkvou. Počty kostolov, ktoré v tabuľke 

nachádzame preto nie sú priamoúmerné počtom fyzicky postavených kostolov v okresoch. 

Zdroj: ŠA Košice, fond Vsl. Kraj OŠaK v Košiciach, Zápis z porady KCK dňa 17. Marca 

1969 na KNV v Košiciach. Krab. č. 270, inv. č. 223, správa č. 71, s. 1-8. 

                                                            
34  ŠA Košice, Vsl. Kraj OŠaK v Košiciach. Zápis zo zasadnutia Krajskej cirkevnej komisie zo dňa 23. 6. 
1969. Krab. č. 270, inv. č. 223, správa č. 72, s. 2. 
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O počte nemáme presné informácie, pretože v tom čase neexistovala evidencia veriacich. V 

porovnaní s rokom 1950 mala gréckokatolícka diecéza na Slovensku 247 farností a prešovská 

pravoslávna eparchia 21. Vláda ČSR s oneskorením doriešila v roku 1969 aj otázku 

menovania gréckokatolíckeho biskupa. J. Hirka získal v apríli 1969 povolenie na vykonávanie 

funkcie dočasného ordinára, sporná naďalej zostávala otázka vymenovania titulárneho 

arcibiskupa. Táto funkcia mala podľa želania Vatikánu pripadnúť V. Hopkovi, avšak tohto 

kandidáta nepodporovali gréckokatolícki veriaci slovenskej národnosti. Počas nasledujúcich 

rokov sa táto otázka už nedoriešila a finálna podoba prebehla až v roku 1989, kedy bol J. 

Hirka menovaný za sídelného biskupa gréckokatolíckej cirkvi. V. Hopko funkciu titulárneho 

arcibiskupa nikdy nedostal a zomrel v roku 1976. Nedoriešená otázka zostávala aj v 

gréckokatolíckej cirkvi a konečná podoba vyriešenia vzájomných vzťahov sa dostala do 

pozornosti až pádom komunizmu v ČSR v roku 1989. 
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